
 

 

শাম আল্লাহ্ ব্যাতীত কার া সামরে 

মাথা েত ক রব্ ো! 
শায়খ আইমাে আয যাওয়াহিহ  িাহিজাহুল্লাি 
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শাম1 আল্লাহ্ ব্যাতীত কার া সামরে মাথা েত 

ক রব্ ো! 

শায়ে আইমান আয যাওয়াহহহ 2 হাহিজাহুল্লাহ 
                                                            
1 আ হব্ ভাষায় হসহ য়ারক ব্লা হয় ‘শাম ব্া হব্লাদুশ শাম’। অব্শয হাহদরস  হকতারব্ যারক ‘হব্লাদুশ শাম’্ব্লা হরয়রে, আজরক  হসহ য়া 
তা  থেরক হভন্ন। মূলত ব্ততমারন ওই পহ ভাষা  মরযয পাুঁচহি থদরশ  অন্তভুতহি থদো যায়। থদশগুরলা হরে, হসহ য়া, থলব্ানন, জদতান, 
হমস  ও হিহলহিন। ভূ-মযযসাগর   তী ব্ততী এই থদশহি  একহদরক  রয়রে ই াক, তু স্ক ও থলব্ানন এব্ং অনযহদরক জদতান ও 
ইস ঈল। এোরন আরে উব্ত  সমভূহম, আরে উুঁচু-হনচু পাহাড় এব্ং মরুভূহম। সুহন্ন সংেযাগহ ষ্ঠ থদশহি প্রাচীনকাল থেরক হভন্নমতাব্লম্বী 
নানা জাহত-থগাষ্ঠী  ব্সব্ারস সমৃদ্ধ। মুসলমান, হশয়া, কুহদত, আরমতহনয়, আহসহ য়, দ্রুজ ও েৃস্টান া এোরন করয়ক শতাব্দীব্যাপী ব্সব্াস 
কর  আসরে।  
প্রেম হব্শ্বযুরদ্ধ উসমাহন থেলািরত  প াজরয়  প  হিহিশ ও ি াহস  থযৌেপ্ররযাজনায় ‘হব্লাদুশ শাম’থক থভরে িুকর া িুকর া কর  
থিলা হয়। হব্হব্হস  মযযপ্রাচয প্রহতহনহয হপিা  মযান্সহিল্ড ‘দয আ ব্স’্ব্ইরয় হলরেরেন,্‘কায়র া  এক চারয়  থিহব্রল হিহিশ প্রযানমন্ত্রী 
চাহচতল কলরম  এক থোুঁচায় জদতান নারম  একহি থদরশ  জন্ম থদন’। অেচ আ ব্হব্রশ্ব  ইহতহাস থ ুঁরি ওই নারম থকারনা থদশ ব্া ভূেরে  
অহিত্ব পাওয়া যায় না।  
ওই সময় হব্শাল একহি থদশরক প াশহিগুরলা হনরজরদ  মরযয ভাগ-ব্ারিায়া া কর  থনয়। হিহলহিন অংশ ইহুহদরদ রক ব্সারনা হয়। 
থলব্ানরন চালু হয় থগাত্রহভহিক শাসন। হসহ য়া  ব্ততমান ভূেে নযি হয় ি াহস দেলদাহ   অযীরন এব্ং হমসর   হনয়ন্ত্রণভা  োরক 
হিহিরশ  হারত। 
অরনক চড়াই-উৎ াই থপহ রয় হসহ য়া ১৯৪৬ সারল ি াহস উপহনরব্শ থেরক স্বাযীনতা লারভ সমেত হয়। হকন্তু ভূে-গত স্বাযীনতা হমলরলও 
ি াহস  ততহ  সাংসৃ্কহতক ও জাহতগত হব্র ায থদশহিরক অহিহতশীল কর   ারে। সামাহজক হব্শৃঙ্খলা  সুরযাগ হনরয় ১৯৬৩ সারল 
থসকুযলা  ‘ব্াে পাহিত’্  াষ্ট্রক্ষমতা  দেল থনয়। দলহি মূলত গহিত হেল ‘নুসাইহ ’্ হশয়ারদ  হদরয়। যারদ  একহি থগাত্র হরে, 
‘আলাওয়াইত’্ থগাত্র। ‘আলাওয়াইত’্শরব্দ  অপভ্রংশ হরে,্ ‘আলাহভ’। ব্ততমারন হসহ য়া-প্রশাসরন সংেযাগহ ষ্ঠ হরে, আলাহভ থগারত্র  
থলাকজন। থসনাব্াহহনীও পুর াপুহ  তারদ  হনয়ন্ত্ররণ। 
2 ১১থসপ্টম্বর   হামলা  প  আরমহ কা আল-কারয়দা  সরেহভাজন থয করয়কজন সদরসয  নাম প্রকাশ কর হেরলা এরদ  মরযয প্রেম 
নাম হরে শায়ে উসামা হব্ন লারদন  াহহমাহুল্লাহ’ , হিতীয় নাম হরে আমীরুল মুজাহহদীন হাকীমুল উম্মাহ শায়ে আইমান আজ-
জাওয়াহহহ  হাহিজাহুল্লাহ। যাুঁরক আল-কারয়দা  মগজ ব্লা হয়। শায়ে আইমান হাহিজাহুল্লারহ  ব্যাপার  েু-ব্-ই কমই প্রকাহশত হরয়রে 
এজরনয থলারক া কম জারন। 
প্রে  থমযা, হব্চক্ষণতা, অহভজ্ঞতা ও দূ দহশততা  জরনয মুজাহহদরদ  মরযয হাকীমুল উম্মাহ (উম্মরত  হচহকৎসক) উপাহযরত প্রহসদ্ধ। শায়ে 
উসামা  াহহমাহুল্লারহ’  ডানহাত এব্ং আল-কারয়দা  নীহত হনযতা ক হহরসরব্ প্রহসদ্ধ। 
জন্ম_ও_ব্ংশ_পহ চয়ঃ হতহন আবু্ আবু্দ   াহমান আইমান হব্ন মুহাম্মদ আজ-জাওয়হহহ  ১৫  মজান ১৩৭০ হহজহ  থমাতারব্ক ১৯৫১ 
সারল কায়র া  মুয়াদী এলাকায় জন্ম গ্রহণ কর ন। তাুঁ  দাদা জাওয়াহহহ  জারময়া আজহার   একজন শায়ে হেরলন। নানা ডািা  আবু্দল 
ওয়াহহাব্ আযযাম হেরলন আদারব্ শা হকয়যারহ  হশক্ষক, সাহহতয করলরজ  অযযক্ষ এব্ং কায়র া ইউহনভাহসতহি  প্রযান। হতহনই আল্লামা 
ইকব্ারল  কহব্তারক আ হব্রত রূপান্ত  কর ন, আ হব্ কহব্ মুতানাব্বী  কহব্তা  ব্যােযাসহ আর া অরনক গ্ররে   চহয়তা। তাুঁ  হপতা 
মুহাম্মদ  ারব্’্আজ-জাওয়াহহহ  হেরলন আইরন শামস ইউহনভাহসতহি  হচহকৎসা করলরজ  হশক্ষক এব্ং হমশর   প্রহসদ্ধ ডািা । তাুঁ  মামা 
সাহলম আযযাম হেরলন ইউর াপ ইসলাহমক থব্ারডত  থসরেিাহ , অনয মামা মাহিুজ আযযাম হমশর   শ্রমপাহিত  প্রযান। শায়রে  তশশব্ 
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থব্রড় ওরি একহি ইসলাহম পহ রব্রশ, ব্ালযকাল থেরকই হতহন মসহজরদ সালারত আদারয় আগ্রহী হেরলন, হব্হভন্ন দা স ও ইলহম হালকারয় 
উপহিত হরতন, পড়ারলোয় মরনারযাগী, থেলাযুলা ও ব্নু্ধরদ  থেরক দূর  োকরতন।  
হশক্ষাদীক্ষাঃ শায়ে হানী আস-হসব্ায়ী হাহিজাহুল্লাহ ব্রলন,‘ডািা  আইমান আনসারুস-সুন্নাহ মসহজরদ যাতায়াত ক রতন, থসোরন তাুঁ  
সােীরদ  সারে হমলরতন, িীহন দা স শুনরতন এব্ং তাজব্ীরদ  হালকারত উপহিত হরতন, এিাই হেরলা তাুঁ  সূচনা; থকারনা থকারনা 
হালকারত কু আন শ ীি পড়া হত, থকারনা থকারনা হালকারত হব্হভন্ন শায়েরদ  কাে থেরক তাজব্ীদ হশো হরতা। এ প  হতহন 
ভাইরদ রক কু আন ও তাজব্ীদ হশক্ষা থদওয়া শুরু কর ন। অতঃপ  তািসী  পড়া শুরু কর ন এব্ং মাকতাব্ারয় সালাহিয়যাহ থেরক 
প্রকাহশত হকতাব্াহদ অযযয়ন শুরু কর ন’। 
প্রচহলত পদ্ধহতরত তাুঁ  পড়ারলো একহি স কা ী সু্কল থেরক শুরু হয়। এ প  হতহন থমহডকযাল প ীক্ষায় উিীণত  হরয় কাসর  আইনীরত 
ভহতত হন, থসোন থেরক প্রেম হব্ভারগ উিীণত হরয় থব্  হন। এ প  মাস্টাসত সমাপ্ত কর  পাহকিারন  একহি ইউহনভাহসতহি থেরক 
সাজতা ীরত ডক্টর ি হডগ্রী অজতন কর ন। তাুঁ  পহ ব্া  একহি ডািা  পহ ব্া  হহরসরব্ প্রহসদ্ধ। শুযু তাুঁ  ব্ংরশই আরেন ৪০জন ডািা । 
ইসলাহম আরোলন ও হজহাদ িী সাব্ীহলল্লাহঃ শায়ে হনরজ তাুঁ  ইসলাহম আরোলন সম্পরকত ব্রলন,‘ইসলাহম আরোলরন আমা  সূচনা হয় 
এই জামাআতুল হজহাদ িা া, তেন হেরলা ১৯৬৬ সাল,সাহয়যদ কুতুব্ শহীদ  াহ’  হতযা  প  এই দরল  জন্ম হয়। ১৯৮০সারল  থশষ 
হদরক ১৯৮১ সারল  শুরু  হদরক আহম আিগাহনিারন থসোনকা  পহ হিহত কাে থেরক থদো  জরনয সি  কহ ’। আিগান থেরক থি া  
প  ১৯৮১ সারল  থশষহদরক শায়েরক হমসর   থি আউন ইস াইরল   ক্ষক আরমহ কা  থগালাম আরনায়া  সাদাতরক হতযা ক া  
অহভরযারগ তাুঁ  দল জামায়াতুল হজহাদরক সরেহ কর  শায়েরক থগ্রিতা  ক া হয়। লাগাতা  ৩ ব্ে  কা াগার  ব্েী োকা  প  তাুঁরক 
মুহি থদওয়া হয়। এই হতন ব্ে  গভী ভারব্ ইসলাহম পুিকাহদ অযযয়ন কর  চলমান ইসলাহম আরোলনরক হনহব্ড়ভারব্ পযতরব্ক্ষণ 
কর ন। এ প  থসৌদী আ রব্ চরল যান, থসোন থেরক পাহকিারন চরল যান। থসোরন হতহন একহি হিহনক েুরলন, থযোয় আিগান 
মুহাহজ রদ রক ফ্রী হচহকৎসা হদরত োরকন। এোরনই প্রেরম পহ হচত হন শায়ে উসামা হব্ন লারদন  াহহমাহুল্লাহ’  সারে। এ প  
আিগান হজহারদ শ ীক হন। এ ব্যাপার  শায়ে হনরজ ব্রলন,্ ‘থজল থেরক মুহি  প  আহম ভাই থদ রক নতুনভারব্ জরড়া ক া শুরু 
কহ , আম া হসদ্ধান্ত থনই আিগান  ণাঙ্গনরক থেহনংরয়  উপযুি থক্ষত্র হহরসরব্। আল্লাহ এব্যাপা থ  আমারদ রক অরনক তাওহিক থদন’। 
শায়রে  সংহক্ষপ্ত জীব্নর ো – 
• ১৪০৫ হহজহ  (১৯৮৫সাল) শায়ে পাহকিারন  আিগান সীমারন্ত আহতরদ  হচহকৎসায় হনরয়াহজত োরকন। 
• ১৪১৩ হহজহ  (১৯৯২সাল) শায়ে উসামা হব্ন লারদরন  সারে সুদান হহজ ত কর ন। 
• ১৪১৬ হহজহ ( ১৯৯৬সাল) আিগাহনিারন তারলব্ান আহযপরতয  প  ইমা ারত ইসলাহময়যাহ থ াষণা  প  হহজ ত কর ন। 
• ১৪১৮ হহজহ  (১৯৯৮সাল) হতহন হনরজ  দল তানযীরম হজহাদ হব্লুপ্ত কর  শায়ে উসামা হব্ন লারদন  াহহমাহুল্লারহ  থনতৃরত্ব অনযানয 
দরল  সমন্বরয় ‘আল-জাব্হাতুল ইসলাহময়যাহ আল-আলাহময়যাহ হলহিতাহলল ইয়াহুদ ওয়াসসাহলহব্য়যীন’্ (ইয়াহুদী-েুরসডা রদ  হব্রুরদ্ধ 
আন্তজতাহতক হজহাহদ ইসলাহমক ফ্রন্ট) প্রহতষ্ঠা কর ন। যা ব্ততমারন আল-কারয়দা নারম পহ হচত। শায়ে উসামা হব্ন লারদন  াহহমাহুল্লারহ  
শাহাদরত  প  হতহনই ব্ততমারন আমারদ  আমীরুল মুজাহহদীরন  ভুহমকায় আহব্ভূতত হরয়রেন শায়েরক থহিাজত করুন। আমীন। 
শায়রে   চনাব্লীঃ  
• িু সানুন তাহতা  ায়াহতন নাব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়া সাল্লাম (নব্ীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়া সাল্লারম  ঝান্ডাতরল  অশ্বার াহী) 
৭০০এ  অহযক পৃষ্ঠা  আ হব্গ্রে। থযোরন শায়ে হব্গত ৫০ ব্ের   হব্হভন্ন ইসলাহম, হজহাহদ দল ও সংগিরন  
অহভজ্ঞতা অতযন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আত্মজীব্নী আকার  হলহপব্দ্ধ কর রেন। 
• আস-সুব্হু ওয়াল হিনদীল (প্রভাত এব্ং হনভুহনভু প্রদীপ) পাহকিারন  সংহব্যানরক যা া শ ীয়াহ সংহব্যান ব্রলন তারদ  জব্ারব্ একহি 
ইলহম আরলাচনা। 
• আল-হাসাদুল মু …্ইেওয়ানুল মুসহলমীন িী হসিীনা আমান (হতি অজতনঃ মুসহলম িাদা হুরড  ষাি ব্ে ) ইেওয়ানুল মুসহলমীরন  
ব্যেততা ইতযাহদ হনরয় হলো। 
•এোড়া  রয়রে থোিরোি ব্াততা ও পুহিকা। থযমন- হনশ্চয় হিহলহিন আমারদ  এব্ং প্ররতযক মুসলমানরদ  ইসুয, ত্বাওয়াগীতরদ  সারে 
করোপকেন, কুদরস  পে কায়র া হরয় অহতেম ক রব্, আল-ওয়ালা ওয়াল ব্া া, কু আরন  ঝান্ডাতরল মানুষ ও ভূহম  মুহি, 
মুসলমানরদ  হমস  জল্লাদরদ  চাবু্ক এব্ং গাদ্দা  থদাসরদ  হারত ইতযাহদ। 
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وااله ومن وصحبه وآله هللا رسول على والسالم والصالة هلل والحمد هللا بسم  
প ম দয়ালু ও অসীম করুণাময় আল্লাহ  নারম শুরু ক হে 

সমি প্রশংসা  মাহলক আল্লাহ তায়ালা, এব্ং শাহন্ত এব্ং  হমত ব্হষতত থহাক হুজু  সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লাম, তা  পহ ব্া ব্গত, তা  সাহাব্ারয় থক াম এব্ং তাুঁরদ  উপ  যা া তাুঁরদ রক 

অনুস ণ কর , তাুঁরদ  উপ । 

 

সমি দুহনয়া  আমা  হপ্রয় মুসহলম ভাইরয় া! 

আস সালামু আলাইকুম ওয়া  হমাতুল্লাহহ ওয়া ব্া াকাতুহ! 

আল্লাহ আপনারদ  উপ  শাহন্ত, দয়া এব্ং  হমত ব্হষতত করুক। 

 

শুরুরত, আহম শারম আমারদ  অহযব্াসীরদ  স্ম ণ কহ রয় হদরত চাই থয, আপনারদ  ক্ষত সমি 

মুসহলম জাহত  ক্ষত, এব্ং আপনারদ  ব্যো সমি মুসহলম জাহত  ব্যো। আম া আপনারদ রক 

সব্তদা আমারদ  থদায়ায় স্ম ণ  াহে এব্ং আমা া ইো কহ  আমারদ  জানগুরলা আপনারদ  জনয 

উৎসগত হরয় যাক। হকন্তু আমারদ রক থয হজহনসহি ভুহলরয়  াো হরয়রে তা হল এই থয, আম া 

একই েুরসড  শত্রু  হব্রুরদ্ধ লড়াইরয় হনমগ্ন আহে, যা  হব্রুরদ্ধ আপনা াও লড়াই ক রেন, 

যহদও থসিা অনয আর কহি ফ্ররন্ট।  

থহ হ ব্াত ও হজহারদ  ভুহম শারম  অহযব্াসী আমারদ  মুসহলম জাহত!  

থজরন  ােুন! আপনারদ  শুযু এই কা রণই হনশানা ব্ানারনা হরে থয আপনা া ইসলারম  মাযযরম 

শারম  ভূহমরক চালারত থচরয়েন, এব্ং আন্তজতাহতক শয়তাহনক থজাি এিা কেরনা গ্রহন ক রব্ না, 

এব্ং ইসলারম  এই ব্ন্ধনরক ব্ন্ধ ক া  জনয থকান প্ররচষ্টাই তা া ব্াহক  ােরব্ না । 
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থহ হ ব্াত ও হজহারদ  ভুহম শারম  অহযব্াসী আমারদ  মুসহলম জাহত!  

অতএব্ আপনারদ  অব্শযই েুরসড  ও তারদ   াহিহদ এব্ং নুসাইহ  সহরযাগীরদ  হব্রুরদ্ধ 

একহি দী তরময়াদী যুরদ্ধ  জনয প্রস্তুত হরত হরব্। 

সুত াং থহ আমারদ  শামব্াসী! আপনা া অহব্চল োকুন! সহতযকার   হব্জয় আরস তযরযত  মাযযরম, 

সহজতা আরস করষ্ঠ  মাযযরম, মুহি আরস দুঃে-করষ্ঠ  মাযযরম, এব্ং হনশ্চই হব্জয় প্রায় আরস 

সমরয়  ঐকাহন্তকতায়।  

আল্লাহ তাআলা ব্রলন- 

ْؤِمنِينََ ُكنتُم إِن األَْعلَْونََ َوأَنتُمَُ تَْحَزنُوا َوالََ تَِهنُوا َوالََ﴿ . .﴾مُّ  

“আ  থতাম া হন াশ হরয়া না এব্ং দুঃে কর া না। যহদ থতাম া মুহমন হও তরব্, থতাম াই জয়ী 

হরব্। (আল ইম ান- ৩:১৩৯) 

 

আপনা াই হরলন তাুঁ া, যা া আল্লাহ  পে হজহাদরক থব্রে হনরয়রেন শারম  ভূহমরত ইসলারম  

পতাকারক উুঁচু ক া এব্ং শামরক অতযাচা ী, তস্ব শাসক এব্ং দুনতীহত থেরক মুি ক া  জনয। 

সুত াং তা পহ তযাগ ক রব্ন না! হিযাগ্রি হরব্ন না! আ  আপরসও যারব্ন না!  

সম্মারন  সারে ম ণরক ব্ ণ করুন, হকন্তু কেরনা অপমানরক গ্রহন ক রব্ন না! আপনারদ  জনয 

আব্শযক হল আপনা া শারম আপনারদ  মুসলমান অ মুজাহহহদন ভাইরদ  সারে ঐকযব্দ্ধ োকুন 

এব্ং কাোকাহে োকুন! শুযু শাম নয়, ব্ ং সমি দুহনয়া  মুসলমান ও মুজাহহদরদ  সারে ঐকযব্দ্ধ 

োকুন! থকননা এিা হল একহি েুরসড যুদ্ধ, যা শুরু হরয়রে সমি দুহনয়া  মুসহলমরদ  হব্রুরদ্ধ। 

থহ আমারদ  শারম  ভাইরয় া!  
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আবু্ হ গারল 3 সন্তানরদ  ব্যপার  সতকত োকরব্ন! যা া শারম  হজহাদরক হসহ য়া  একহি জাতীয় 
সংগ্রাম হহরসরব্ পহ চয় কহ রয় আপনারদ  হজহাদরক হকরন হনরত চায়,  িরল আন্তজতাহতক 
থনতৃত্বাযীন সন্ত্রাসী থগাষ্ঠীও েুহশ হরব্, এিা সমূ্পণতভারব্ কু আরন  হব্প ীত যা কু আন 
পহ ষ্কা ভারব্ ব্যােযা কর রে-  

.﴾ِملَّتَهُمَْ تَتَّبِعََ َحتَّى النََّصاَرى َوالََ اْليَهُودَُ َعنكََ تَْرَضى َولَن﴿    
ইহুদী ও খ্রীষ্টান া কেনই আপনা  প্রহত সন্তুষ্ট হরব্ না, থয পযতন্ত না আপহন তারদ  যরমত  

অনুস ণ কর ন। (সু া ব্াকা াহ ২:১২০) 

 

থহ আমারদ  শারম  অহযব্াসী ভাইরয় া!  

আহম আমারক এব্ং আপনারদ রক হকেু উপরদশ হদরত চাই।  

প্রেমঃ আমারদ  অব্শযই েমাগত আমারদ  করমত  পযতারলাচনা ক রত হরব্, এব্ং সব্হকেুরক জয় 

ক রত সক্ষম হওয়া থেরক হনরজরক প্রতযাহা  ক রত হরব্। আমারদ  মরন  ােরত হরব্, আম া 

কেরনা হুজু  সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারম  সােীরদ  মত থশ্রষ্ঠ হরত পা ব্ না, যারদ রক 

হব্জয় থদয়া হয়হন যেন তা া অব্াযয হরয়হেরলন। সংকিপূণত সমরয়  পূণতমূলযায়ন এব্ং ভুলরক 

শুযর  থনওয়াই হল হব্জরয়  পরে প্রেম যাপ। 

                                                            
3 আ রব্  ঐহতহাহসক গাদ্দা  আবু্ হ গাল হেল ব্নু সাহকি থগারত্র  থলাক, থয কুেযাত ব্াদশাহ আব্ াহারক পেপ্রদশতন কর হেল।  িনা 
হল ৫৭০ ব্া ৫৭১ েৃষ্টারব্দ ইরয়রমরন  ব্াদশাহ আব্ াহা পহব্ত্র কাব্া শ ীি ভাঙ্গা  জনয ৬০ হাজা  পদাহতক, ১৩হি হাহত (অনয ব্ণতনা 
মরত ৯হি হাহত) সহকার  মক্কা  পরে  ওয়ানা হয়। পরে প্রেরম যু-নি  নামক ইয়ামরন  একজন স দা  আব্ রদ  একহি থসনাদল 
সংগ্রহ কর  তারক ব্াযা থদয়। হকন্তু যুরদ্ধ থস প াহজত ও যৃত হয়। তা প  োশ'আম এলাকায় নুিাইল ইব্রন োশ'আমী তা  থগারত্র  
থলাকরদ  হনরয় তা  পে থ ায কর । থসও প াহজত ও থগ্রিতা  হরয় যায়। থস হনরজ  প্রাণ ব্াুঁচাব্া  জনয আব্ াহা  থসনাদরল  পে 
প্রদশতরন  দাহয়ত্ব গ্রহণ কর । 
এ থসনাদল তারয়রি  হনকিব্ততী হরল ব্নু সকীি অনুভব্ কর  থয এত ব্ড় শহি  থমাকাহব্লা ক া  ক্ষমতা তারদ  থনই এব্ং এই সংরগ 
তা া এ আশঙ্কাও ক রত োরক থয, হয়রতা তারদ  লাত থদব্তা  মহে ও তা া থভরে থিলরব্। িরল তারদ  স দা  মাসউদ একহি 
প্রহতহনহয দল হনরয় আব্ াহা  সারে থদো কর । তা া তারক ব্রল, আপহন থয উপাসনালয়হি ভােরত এরসরেন আমারদ  এ মহে হি থস 
উপাসনালয় নয়। থসহি মক্কায় অব্হিত। কারজই আপহন আমারদ িায় হাত থদরব্ন না। আম া মক্কা  পে থদোব্া  জনয আপনারক পে 
প্রদশতক সংগ্রহ কর  হদহে। আব্ াহা তারদ  এ প্রিাব্ গ্রহণ কর । িরল ব্নু সাকীি আবু্ হ গাল নামক এক ব্যহিরক তা  সারে হদরয় 
থদয়। মক্কা থপৌঁেরতই যেন আ  মাত্র হতন থোশ পে ব্াহক তেন আলমাগান্মাস ব্া আল মুগাহন্মস নামক িারন থপৌঁরে আবু্ হ গাল মা া 
যায়। আ ব্ া দী তকাল পযতন্ত তা  কব্র  পাে  থমর  এরসরে। তারক অহভশাপ থদয়। এেরনা অব্হয আ রব্  থলারক া সমারজ  গাদ্দা  
ও মুনাহিকরদ  থক্ষরত্র আহব্ হ গারল  উদাহ ণ হদরয় োরক। 
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হিতীয়ঃ আমা  মরত, শারম  হজহাদ অব্শযই থগহ লা যুদ্ধ অনুযায়ী হরব্ যা শত্রুরক নাহমরয় আনরব্ 

এব্ং মৃতুয   রি  হিত ক রব্। সীমা অহতেমকা ী এব্ং অহংকা ীরদ  হব্রুরদ্ধ এিাই হেল 

প্রতযক যুরগ  হনযতাহতত এব্ং হনপীহড়তরদ  অস্ত্র। হনরজরদ  থযাকায় থিলরব্ন না এলাকা দেরল  

হচন্তা  মাযযরম, ব্ ং শত্রুরদ  নীহতরক ধ্বংস ক া  হদরক লক্ষয হি  করুন! হনমতম আ াত এব্ং 

অপূ ণীয় ক্ষহত সাযরন  িা া শত্রু  থসনারদ  হনরয় যান হতাশা  অতল গহব্র !  

তৃতীয়ঃ শারম  িায়সালা সমগ্র মুসহলম জাহত  িায়সালা। আম া অব্শযই এিারক থোি কর  শুযু 

শারম  উরদ্দশয ব্রল উপিাপন ক রব্ না, এব্ং তা প  আর া অহযক থোি কর  শুযু হসহ য়া  

সমসযা হহরসরব্ উরল্লে ক রব্ না, থকননা এিাই হল শত্রুরদ  অহব্কল পহ কল্পনা এব্ং তারদ  

উরদ্দশয আদারয়  প  এিাই তারদ  চাওয়া।  

শত্রু া চায় শারম  হজহাদরক মুসহলম উম্মাহ  উরদ্দশয থেরক পহ ব্ততন কর  থকব্লমাত্র হসহ য়া  

জাতীয় উরদ্দশয ব্রল প্রচা  ক া, তা প  জাতীয় ইসুয থেরক পহ ব্ততন কর  হনহদতষ্ট অঞ্চল এব্ং 

এলাকা ব্রল, সব্তরশষ এিারক আর া নাহমরয় হকেু শহ , গ্রাম এব্ং প্রহতরব্শী  ইসুয ব্রল প্রচা  

ক া। 

এিা আমারদ  উপ  দাহয়ত্ব থয এই য রন  শয়তাহন পহ কল্পনা  মুরোমুহে হওয়া এই থ াষনা  

মাযযরম থয শাম তো হসহ য়া  হজহাদ সমি মুসহলম উম্মাহ  হজহাদ, যা  উরদ্দশয হরে আল্লাহ  

জহমরন আল্লাহ  আইন প্রহতহষ্ঠত ক া।  

এিা অব্শযই সমি মুসহলম জাহতরক একত্র ক রব্ এব্ং শারম  হজহারদ তাুঁরদ  সন্তানরদ , 

সম্পদ, প্ররচষ্টা, ও শহিরক সারে হনরয় অংশগ্রহণ ক রত সাহস থজাগারব্।   

আ  আম া থযন ভুরল না যাই থয, ইহতহারস যা া শাম তো হসহ য়ারক  ক্ষা কর হেরলন তা া 

আ  থকউ হসহ য়ান নন থযমনঃ সালাহুহদ্দন4, কুতয5, ব্াইব্া স6, মুহাম্মাদ হব্ন কালাউন7, এব্ং 

উসমানী তুকতী শাসরক া8, ব্ ং তাুঁ া হেরলন অনয থয থকান হকেু  পূরব্ত মুসহলম ও মুজাহহদ। 

                                                            
4 েুরসড রদ  যম সুলতান সালাহউহদ্দন ইউসুি ইব্রন আইয়ুব্  হমাতুল্লাহহ আলাইহহ (জন্মঃ ১১৩৭/১১৩৮ ইংর হজ – মৃতুযঃ ৪ মাচত 
১১৯৩ ইংর হজ) হেরলন হমশ  ও হসহ য়া  প্রেম সুলতান। হতহন কুহদত জাহতরগাষ্ঠী  থলাক হেরলন। থলভারন্ট ইউর াপীয় েুরসডা রদ  
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হব্রুরদ্ধ হতহন মুসহলম প্রহতর ারয  থনতৃত্ব থদন। ক্ষমতা  সরব্তাচ্চ হশের  তা  সালতানারত হমশ , হসহ য়া, থমরসাপরিহময়া, থহজাজ, 
ইরয়রমন এব্ং উি  আহফ্রকা  অনযানয অংশ অন্তভুতি হেল। 
১১৬৩ সারল তা  জহঙ্গ ব্ংশীয় ঊধ্বততন সুলতান নু উহদ্দন জহঙ্গ  হমাতুল্লাহহ আলাইহহ তারক িারতমীয় হমশর  থপ্র ণ কর ন। 
েুরসডা রদ  আেমরণ  হব্রুরদ্ধ সামহ ক সািরলয  মাযযরম সুলতান সালাহউহদ্দন আইয়ুহব্  হমাতুল্লাহহ আলাইহহ িারতমীয় স কার   
উচ্চপরদ থপৌোন। তৎকালীন হশয়া মতাব্লম্বী িারতহময় েলীিা আল আহদরদ  মৃতুয  প  হতহন ক্ষমতা গ্রহণ কর ন এব্ং ব্াগদারদ  
আব্বাসীয় হেলািরত  আনুগতয থ াষণা কর ন। প ব্ততী ব্ে গুরলারত হতহন হিহলহিরন েুরসডা রদ  হব্রুরদ্ধ আেমণ চালান, ইরয়রমরন 
সিল হব্জয় অহভযারন  আরদশ থদন এব্ং উচ্চ হমশর  িারতমীয়পহে হব্ররাহ উৎোত কর ন। 
১১৭৪ সারল সুলতান নু উহদ্দন  হমাতুল্লাহহ আলাইহহ  মৃতুয  অল্পকাল পর  হতহন হসহ য়া হব্জরয় থনতৃত্ব থদন। দারমরস্ক  শাসরক  
অনুর ারয হতহন শাহন্তপূণতভারব্ শহর  প্ররব্শ কর ন। ১১৭৫ সারল  মযযভারগ হতহন হামা ও হহমস জয় কর ন। উি  হসহ য়া ও জাহজ ায় 
হতহন আ ও অহভযান চালান। এসময় হাশাহশনরদ  দুহি হতযারচষ্টা থেরক হতহন থব্ুঁরচ যান। ১১৭৭ সারল হতহন হমশর  হির  আরসন। 
১১৮২ সারল আরলরপা জরয়  মাযযরম সালাহউহদ্দন হসহ য়া জয় সমাপ্ত কর ন।   
সুলতান সালাহউহদ্দন আইয়ুহব্  হমাতুল্লাহহ আলাইহহ  থনতৃরত্ব মুজাহহহদন ১১৮৭ সারল হাহিরন  যুরদ্ধ েুরসডা রদ  প াহজত কর ন। এ  
িরল মুসহলমরদ  জনয েুরসডা রদ  কাে থেরক হিহলহিন জয় ক া সহজ হরয় যায়। এ  ৮৮ ব্ে  আরগ েুরসডা  া হিহলহিন দেল 
কর  থনয়। েুরসডা  হিহলহিন  াজয এ প  হকেুকাল ব্জায় োকরলও হাহিরন  প াজয় এই অঞ্চরল মুসহলমরদ  সারে েুরসডা  
সং ারত  থমাড়  ুহ রয় থদয়।   
১১৯৩ সারল হতহন দারমরস্ক মৃতুযব্ ণ কর ন। তা  অহযকাংশ সম্পদ হতহন তা  প্রজারদ  দান কর  যান। উমাইয়া মসহজরদ  পারশ তারক 
দািন ক া হয়। থসোরন তা  কব্  অব্হিত। 
5 ইহতহারস  ত্রাস তাতাহ রদ  চ ম আ াতকা ী ইহতহারস  অনযতম লড়াই আইরন জালুরত  যুরদ্ধ মুসহলম মুজাহহহদরন  থনতৃত্বদানকা ী 
সুলতান সাইিুহদ্দন কুতজ  হমাতুল্লাহহ আলাইহহ হেরলন মামলুক ব্ংরশ  তৃতীয় সুলতান। হতহন ১২৫৯-১২৬০ ইংর হজ মাত্র দুই ব্ে  
শাসন ক্ষমতায় হেরলন, তোহপ ইসলারম  ইহতহারস  সব্রচ’ মকবু্ল সুলতানরদ  মরযয তাুঁরকও গনয ক া হয়।  
6 মামলুক সালতানারত  আক্ষহ ক িপহত আল মাহলকুয্ যাহহ  সুলতান রুকনুহদ্দন ব্াইব্া স (১২২৩ ইংর হজ – ২ মাচত ১২৭৭ ইংর হজ) 
মুসহলম হব্রশ্ব  হসংহ শাদুতল। অননয সাযা ণ হব্ ল এক সামহ ক প্রহতভা। ব্ী ত্ব ও সাহহসকতা  জীব্ন্ত হকংব্দহন্ত। উন্মি েুরসরড  
মাজা থভরঙ্গ থদয়া হসংহহৃদয় ব্যহিত্ব। যা  চওড়া বু্রক  িক্কর ই প্রেমব্ার   মরতা মুে েুব্রড় পরড়হেল সব্তগ্রাসী তাতাহ  তুিান। হদক 
পারেহেল কহেত ইয়াজুজ-মাজুরজ  থমাঙ্গল ঝড়। 
হযাুঁ, হতহনই হরেন তৎকালীন হব্শ্ব াজনীহত  গহতপে ব্দরল থদয়া অসামানয সম নায়ক। তা  হকহলরজ  (ত ব্াহ ) ডগায়ই  হচত 
হরয়হেল মযযযুরগ  স্বহণতল মুসহলম ইহতহাস। ব্হণতল ব্ী ত্বগাুঁো  অনব্দয মহাকাব্য। হব্শ্ব ইহতহারস  হতহনই একমাত্র থসনানায়ক, যা  
ঝুহলরতই থকব্ল  রয়রে শত্রু ব্াহহনীরক হব্ ামহীন সারড় চা শ হকরলাহমিা  তাহড়রয় থনয়া  অহব্শ্বাসয হব্শ্বর কডত। হতহন হেরলন 
অপ্রহতর াযয হব্শ্ব আতংক ব্ারতনী থিদাইনরদ  (গুপ্ত াতক) সাক্ষাৎ যম। নুপুংশুক গাদ্দা রদ  মূহততমান হব্ভীহষকা। তাই হব্শ্ব ইহতহারস 
হতহন আরজা হরয় আরেন অম্লান-ভাস্ব । মুসহলম ইহতহারস  ব্র ণয হদহিজয়ী ব্ী রশ্রষ্ঠরদ  অনযতম একজন। 
থক হতহন? 
হযাুঁ, হতহন হরেন তুকতী কুমান ব্ংশরভাত থসই যাযাব্  থযাদ্ধা—যা  থলৌহকহিন হারতই েুরশ  নাগপাশ থেরক হিতীয়ব্া  উদ্ধা  হরয়হেল 
পহব্ত্র মাসহজদুল আকসা, থজরুজারলম। হনসৃ্কহত থপরয়হেল থলভান্টসহ পুর া আ ব্ ভূেে। সমূরল উরেদ হরয়হেল হহংস্র েুরসরড  
হব্ষবৃ্ক্ষ। যা  ব্জ্রা ারত আইন জালুত প্রান্তর  ভূলুহিত হরয়হেল অরজয় তাতা  থসনাপহত হকতবু্ া  উদ্ধত হশ । হহমরস  মহা রণ চূণত 
হরয়হেল থমাঙ্গল  াজাহয াজ ন োদক হালাকু োরন  সব্ দপত। 
আম া েুরসড ব্লরত ইমামুহদ্দন, নূরুহদ্দন আ  সালাহউহদ্দনই থকব্ল বু্হঝ! অেচ এ া হেরলন  িস্নাত হিশতাব্দীব্যাহপ চলমান েুরসরড  
এক একহি অযযারয়  থনতৃত্ব দানকা ী মাত্র। জঙ্গী া প্রেম প্রহতর াযকা ী হরল, আইয়ূব্ী থজরুজারলরম  প্রেম উদ্ধা কা ী! থব্শ, এিুকুই। 
এ পর   েুরসরড  সব্ ইহতহাস, সব্ উপােযান থতা থসই তুকতী কুমারন  হনজ হারতই থলো। হতহনই হরলন না কীয় েুরসরড  হব্ষদাুঁত 
ভাঙ্গা , থমরুদে গুহড়রয় থদব্া  থকন্দ্রীয় চহ ত্র। মূল মাস্টা মাইন্ড। 
থমাঙ্গল ঝরড় দুহনয়া যেন ইসলামী সভযতা  প্রায় সমাহপ্তই থদরে থিরলহেল, হব্শাল োওয়াহ যাম সাম্রাজয, আহদগন্ত হব্িৃত আব্বাসী 
হিলািাহ যেন তারস   র   মরতা এরক এরক ধ্বরস পরড়হেল, এক হমশ  আ  হহেুিান ব্ারদ সমগ্র মুসহলম দুহনয়া যেন জ্বলহেল, 
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আমা া থকানভারব্ই ঝুুঁকব্ না সন্ত্রাসীরদ  হলডা রদ  হনরদতরশ  হদরক, যা া আমারদ রক দুব্তল 

ক রত চায় “সন্ত্রাসী” এব্ং “কি পহে” অপব্াদ হদরয়। এ া থসই একই শহি যা া মুহাম্মাদ 

মু হসরক পযতন্ত থেরড় থদয়হন, যহদও সতয হল, থস তারদ রক সব্হকেুই হদরয়রে যা তা া থচরয়রে।  

আহম আল্লাহ  কারে থদায়া কহ  থয আল্লাহ আমারদ  শারম   অহযব্াসীরদ  অহব্চল ও শি 

োকা  থতৌিীক দান করুন! আল্লাহ তারদ  উপ   হমত ব্ষতণ করুন! সাহাযয এব্ং হব্জয় দান 

করুন, এব্ং তারদ রক কাুঁরয কাুঁয হমহলরয় তারদ  ওই সকল মুজাহহহদন ভাইরদ  সারে দাুঁড়ারনা  

থতৌিীক দান করুন, যা া সমি দুহনয়ায় একহি একহত্রত শয়তাহন শহি  হব্রুরদ্ধ দাুঁহড়রয়রেন। 

এব্ং আমারদ  সব্তরশষ থদায়া হল থয, সমি প্রশংসা জগতসমূরহ  প্রহতপালক আল্লাহ তায়ালা  

জনয, এব্ং শাহন্ত ও  হমত ব্হষতত থহাক আমারদ  থনতা মুহাম্মদ, তাুঁ  পহ ব্া ব্গত, এব্ং সাহাব্ারয় 

থক ারম  উপ । 

                                                                                                                                                                                                

 রি হাবু্ডুবু্ োহেল, হিক তেনই ব্ী হব্েরম রুরে দাুঁড়ারলন হতহন। ব্াহকিা থতা ইহতহাসই। আ  হযাুঁ, িানা ৫০৭ ব্ের   আব্বাসী 
হেলািাহ’  পতন প ব্ততী মাত্র দু’ব্ের   মাোয় থনতৃত্বশুনয মুসহলম উম্মাহরক থি  হেলািাহ উপহা  থদন থসই হতহনই থতা। 
হতহন আ  থকউ নন—মামলুক সালতানারত  আক্ষহ ক িপহত আল মাহলকুয্ যাহহ  সুলতান রুকনুহদ্দন। ব্াইব্াসত—হচতা াজ, দয পযাো ! 
তারক হনরয় থয  কম আরলাচনা হব্া  কো হেল—ভূরগারল, সাহহরতয, ইহতহারস; অজ্ঞাত কা রণ এ  হসহকভাগও হকন্তু হয় না, হরে না। 
১২৭৭ সারল  ২ মাচত হতহন হসহ য়া  দারমরস্ক ইরন্তকাল কর ন।  
7 সুলতান আন নারস  মুহাম্মাদ ইব্রন কালাউন হেরলন ৯ম মামলুক সুলতান। হতহন হমসর   কায়র ারত ১২৮৫ সারল জন্ম গ্রহণ কর ন 
এব্ং ১৩৪১ সারল কায়র ারতই ইরন্তকাল কর ন। হতহন তাুঁ  সালতানারত  দী ত সমরয় েুরসড  ও তাতাহ রদ  হব্রুরদ্ধ লড়াই কর  
হগরয়রেন। ইহতহারস তাুঁ  অব্দান হচ  স্ম ণীয় হরয় োকরব্।  
8 উসমানীয় হেলািত হমশর   আব্বাসীয় হেলািরত  প  হেলািরত আসীন হয়। ১৯২৪ হখ্রষ্টাব্দ পযতন্ত এই হেলািত হিরক হেল। 
হেলািরত  সব্তরশষ েলীিা হেরলন হিতীয় আব্দুল মহজদ। 
উসমানীয় শাসকরদ  উত্থারন  সময় সুলতান হিতীয় মুহাম্মদ েহলিা হন। তা  নাহত প্রেম থসহলম মুসহলম ভূহমগুরলা জয় কর  ইসলারম  
পহব্ত্র িানসমূরহ   ক্ষক হন। প ব্ততীরত ইউর ারপ  সারে প্রহতরযাগীতায় যীর  যীর  সাম্রারজয  পতন হয়। চূড়ান্ত পযতারয় সাম্রাজয হব্ভি 
হরয় যায়। থশষ েহলিা হিতীয় আব্দুল মহজদ দুই ব্ের   জনয দাহয়ত্ব পান। হকন্তু মু তাদ কামাল আতাতুরকত  সংস্কার   সময় হেলািত 
হব্লুপ্ত কর  থদয়া হয়। 
দী ত সময় মুসহলম হব্রশ্ব  প্রহতহনহযত্বকা ী উসমানীয় শাসরক া ১৫শ শতাব্দী থেরক উসমানীয় সাম্রারজয  হেলািত থ াষণা কর ন। এব্ং 
যীর  যীর  তা া মুসহলম হব্রশ্ব  থনতা ও প্রহতহনহযরত পহ ণত হন। সাম্রাজয সরব্তাচ্চ সীমায় থপৌোরনা  সময় উসমানীয় শাসক া 
কনস্টাহন্টরনাপল থেরক আনারতাহলয়া, অহযকাংশ মযযপ্রাচয, উি  আহফ্রকা, করকশাস এব্ং পূব্ত ইউর ারপ  অরনক গভী  পযতন্ত শাসন 
ক রতন। 
উহনশ শতাব্দী  থশরষ  হদরক উসমানীয় সাম্রারজয  সমসযাগুরলা যরেষ্ট বৃ্হদ্ধ পায়। ইউর াপীয় অগ্রগহতরক যা ণ ক া  জনয 
যমতহন রপক্ষতা  নীহত হকেুকাল যা ণ ক া হয়। এসময় পাশ্চাতয দন্ডহব্হয গ্রহণ ক া হরয়হেল  এব্ং ঐহতহযব্াহী ইসলামী আইনগুরলা 
ইউর াপীয় আইন িা া প্রহতিাহপত ক া হরয়হেল। রুশ-তুহকত যুরদ্ধ  মত সং রষত হা ারনা অঞ্চলসমূরহ  কা রণ উসমানীয় শাসকরদ  
ক্ষমতা ও প্রভাব্ অরনকাংরশ করম যায়। এোড়াও গৃহীত ঋরণ  কা রণ অেতননহতক অব্িা  অব্নহত  রি। 
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শাহন্ত, দয়া এব্ং  হমত ব্হষতত থহাক আপনারদ  উপ । 

. وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا على هللا وصلى العالمين، رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر
.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  

 


